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Beslutsuppföljning från Riksårsmötet 

2021 
 
I den här delen av handlingarna berättar Förbundsstyrelsen vad de gjort för att 
genomföra besluten från Riksårsmötet 2021. Detta görs så att alla medlemmar ska 
kunna känna sig trygga i att de beslut som har fattats under Riksårsmötet också 
genomförs. 
 
I beslutsuppföljningen nedan kommer vi att beskriva: 

• Vad förslaget handlade om – En kort sammanfattning av förslaget. 

• Vad beslutet blev – En kort sammanfattning av beslutets innehåll. 

• Hur har beslutet genomförts – En beskrivning för vad som har gjorts under året 
och om beslutet har blivit genomfört eller inte. 

 
OBS! Eftersom det inte inkom några motioner till Riksårsmötet 2021 är denna 
beslutsuppföljning kortare än vanligt.  
 

Beslut från Riksårsmötet 2021 
 

Proposition 1 – Förslag på nya stadgar för Röda Korsets 

Ungdomsförbund 

Propositionen handlade om: Förbundsstyrelsen lade fram ett förslag på reviderade 

stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund. Ändringarna som föreslogs var av mindre 

karaktär och framförallt redaktionella.  

 

Beslutet blev: att bifalla propositionen, med tre ändringar. Den första var att ändra 

ordet “frågor” till “beslutsärenden” i kapitel 3 paragraf 10. Den andra var att lägga till 

punkten 11 under paragraf 17 “Om det uppstår behov av att fyllnadsvälja ett nationellt 

förtroendeuppdrag har förbundsstyrelsen rätt att välja kandidat genom beslut på ett 

ordinarie styrelsemöte”, samt den tredje förändringen att lägga till punkt 5 under 

paragraf 18 “Ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning innehar sitt mandat fram 

till och med nästa ordinarie riksstämma. Riksstämman hålls vartannat år.”  

 

Så här har förbundsstyrelsen genomfört beslutet: Stadgarna började gälla 2022 så 

vid årsskiftet lades de nya stadgarna upp på hemsidan och alla lokalföreningar blev 

informerade om att de nya stadgarna gällde. Eftersom ändringarna i stadgarna bland 

annat gällde kapitel 3: mallstadgar för lokalföreningar, har lokalföreningarna behövt 

anta dessa stadgar på nytt på deras föreningsårsmöten. Lokalföreningarna har 

informerats om detta samt fått stöd i genomförandet.  

Mot bakgrund av detta anser vi att vi har uppfyllt beslutet. 
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Proposition 2 – fastställande av medlemsavgift 

Propositionen handlade om: Förbundsstyrelsen lade fram ett förslag om fortsatt 

gratis medlemskap även under 2022. 

 

Beslutet blev: Att anta förbundsstyrelsens förslag om gratis medlemskap. 

 

Så här har förbundsstyrelsen genomfört beslutet: Riksårsmötet beslutade om 

gratis medlemskap 2017 så inga administrativa åtgärder har behövts göra. 

Riksårsmötet beslutade att Riksårsmötet årligen ska fastställa medlemsavgiften till 

dess att konsekvenserna av gratis medlemskap utretts. En utredning har gjorts 

2019/2020 och förbundsstyrelsen anser att det bör vara fortsatt gratis att vara medlem i 

Röda Korsets Ungdomsförbund.  

Inför Riksårsmötet 2022 har förbundsstyrelsen lagt ett förslag om gratis medlemskap 

tills vidare baserat på de fördelar vi ser med gratis medlemskap de senaste åren.  

Mot bakgrund av detta anser vi att vi har uppfyllt beslutet. 

 

 

 

 


